Leden/Sponsoren,
Wat een jaar hebben we achter de rug. Het meest gehoorde woord dit jaar is waarschijnlijk CORONA.
Dat deze ziekte de hele wereld zo in zijn macht zou hebben, dat had niemand ooit kunnen denken.
Veel mensen hebben er mee te maken gehad, of hebben er veel mee te maken bij familie/vrienden
kennissen of werk. Een ziekte die nog niet achter ons ligt en die waarschijnlijk voor altijd onder ons
zal blijven.
Aanpassen, ook dit jaar veel gehoord, gelezen en gezien in de krant op tv en internet. De
maatschappij moet zich aanpassen. Geen of minder contact met mensen, 1.5 meter afstand en
mondkapjes dragen, is dit de nieuwe wereld? Een grote verandering voor veel mensen, mensen die
in een vast ritme zitten.
Voor ons als bestuur/club is dit ook een zeer bijzondere en moeilijke tijd geweest. In maart begon de
periode van corona, inmiddels zitten we in december en zitten we nog steeds in zwaar weer. Een
begin periode van aangescherpte maatregelen, maar toch mogen voetballen en trainen. Later de
competitie eruit en niet trainen. Weer later beperkt trainen en competitie met verscherpte
maatregelen en nu trainen in kleine groepjes of helemaal niet trainen. Zoals ik al zei een moeilijke
periode voor de club en bestuur. Er moet ondertussen wel veel geregeld worden, contact met de
gemeente en KNVB omtrent de coronamaatregelen en verschillende subsidies voor de club. Geen
kantine inkomsten en geen contact met onze leden. Wel wordt er getraind in deze rare tijd, een
compliment gaat uit naar de trainers en TC, die elke week getrouw training geven aan de jeugd en de
pupillen. Ook op zaterdag worden er onderling wedstrijden geregeld. Ook de handen op elkaar voor
de selectie die elke week in deze corona tijd door getraind hebben en zelfs op zaterdag een spel
ochtend voor de pupillen hebben georganiseerd.
Verschillende acties worden er ook voor de club gehouden. Een Appelactie, bingo en ook de
worstenactie gaan in begin 2021 van start. Steun deze acties, dan steunt u ook de club.
De leden blijven onze mooie club ook trouw, we zien zelfs bij de pupillen een kleine stijging, dit is
voor ons als dorpsclub fantastisch. Trots zijn wij ook als bestuur op onze sponsoren die ons in de
zware tijd blijven steunen. Onze dank is zeer groot hiervoor, want ook zonder sponsoren is er geen
VV Oene.

Voor het volgende seizoen zijn we ook al druk bezig en ik kan u het volgende melden;






Bardy Verhoef is ook volgend seizoen hoofdtrainer van Oene 1
Bernadette Huis in t’veld is ook volgend seizoen verzorgster van de selectie.
Jeffery Smits heeft zijn contract met Oene ook verlengd als keeperstrainer
Met Gerben Blok zijn we in gesprek over een vervolg.
Chris Ipenburg heeft aangegeven dat hij stopt als Dames 1 trainer, wij willen Chris bedanken
voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Missen, dat doen wij jullie, een drukke zaterdag, het gejuich langs de kant, de gezelligheid in de
kantine alles missen we……..,maar wij zijn er van overtuigd dat deze tijd weer terug gaat komen, dat
we samen weer kunnen juichen, dat we samen weer wat kunnen drinken, dat we samen……wij zijn
VV OENE.
Wij als bestuur bedanken al onze leden en sponsoren voor de steun het afgelopen jaar. Onze dank is
zeer groot. We wensen iedereen een sportief maar vooral gezond 2021. Ik hoop jullie allen in 2021
weer te zien op ons mooie sportpark.
Richard Berghorst
Voorzitter VV Oene.

